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DECYZJA NR 6/2009

Na pod9 tawe  an  46uŚ t ]  pk t1 .ad  4 € aus t  7pk l  4 . t s l  7aońzań  5 ]  Us t8 l s l awy f

dn ]a27kwe ln i a200 l f ' P r awo@hronyśrodowska l o z ' | J2200a rN r25poz150zpó z zm)s3

Us 1 2 l0fpÓlfądzena Rady M Śtopada 2004 l w sp.awe pżedsęWzięÓ

mogących znaĆfąĆÓ oddział,lvaó na śfudÓwiŚko omz śzczegó|owych lwarunkowan fwązanycl] z

kwa lkoMneń pżedsęwzięcia do spożądfen a rap0ńU o Óddfialyvaniu m śrcdowsko (DzU z

2004r  N r  257  poz  2573zpÓŹzm)Woparcuoan  153  us l awy  z  dna  3  paŹdz iem ika  20o3r  o

Udośępnńnu nijrńacjioślodNskuijeqÓochÓne Udfaje ŚpÓ|eżeńŚhła w Óchione śrcdowska

tr' o menach Óddf aływania ńa śrcdow Śko (Dz U Nr l9g pÓz 1227 z póż zń )
105 s ] Gbwy z diia ]4 defuca ]960 loku Kodeks pÓŚtępÓwańa adńńslraĆyrnegÓ (Du U z

2000r Nr 93 pÓf ]07] f póż fm ). pÓ lÓzpabfeniu wń ÓŚkU fdnia 31 10 2003.ÓkU złÓżÓńego pżez

lefeElRozwoju.dz.łającegowmien]uWójlaGmnyPodgóuynowydanedecyz]iośrodowsko$fch

uwafunkowaniac'] zgody na r €a|izacię pnedsięwlęcia poega]ąego na Transgafucznym poląeen u

dróg sp nd|efuV M|yn Podgóżyn I elap 0bejmująĆy €ń0n1 (mÓdeńfację) u|icy z0łne.Śkie] w

Podqózyn e. rca|iżÓwańeoo ńa 1

50s/2 602/5 dlÓg pÓwiatÓ@jnr2721D wqń ńie PÓdgózyn

or fek .m

umoRyĆ postępowanie w sprawe wydan a decyzj o srodowskowych uwarunkowanach zgody na
rca|ifac]ę pżedśęwfę.]a poleqa]ąrego na TlansgEńdnym połączeń u dlóg sp ndlefuV Mlyn -

PÓdqóżyn || elap obe]mu]ący rcńont lńodernizac]ę) ucy zołn e6kie] w Podgóżyne
lea|izÓwańeoo na telenie działek o nuńłaĆh sidemyjnych 4a3/] 433/4 433/5. 509/2. 602/5 ] dlogi
pow alowe] nr 2721D wqm n€ PodgÓuyn

UZASADNIENIE

ożÓny pżef ćfeńl R0zwÓjt. dzra|a]ąĆeqÓ w meniu

Wó]ta Gm ny Podgóuyn foslało *.zęk pośępowanie admń slEcy]ne w spraw€ wydan a decyz] o

h zgody na rea|żac]ę puedsięwfĘca porega]ącego na

.T€nŚqlańicfnyfr pÓ|ączeniu dróg spindefuV M|yn - PÓdoćżyń || ebp ÓbejńUrący reńÓnl
(ń0deńizac]ę) u cy zo|n erckie] w Podgóżynie reaizowaneqo

€wdencyjnyÓh433/] .433/4 433/5' s09/2.602/5 idfuo powiatowejtr27ZDwgmniePodqóżyn

Puedmoleń pżedŚięwfęĆa jest remonl (modernfac]a) U cy folniecklej. kló € bieqnie
pzez cenlrum re] Fodgózyn Ęczy ona drogę wo]€wódfką nr 366 z drogą powatową nr 2721D

PaS drogow./ pzedmjobw€] J cy .a]du]e sę na lerenie ish ejącą

zaŃdowy we|mdzinnej PęśÓowo hand|ow€] Na odcinku pzewdzianym tlo remontJ
(mod€mzacji) u ca po9ada dwóĆh wlaścce|i Gmnę PodgÓuyn w puebegu od w]azdu z drogi

wo]eMdzk€l do budynku tr 44 oraz Powal Je]enogÓlski

nwestycy]ne po egaó będf e nawykonaniu nowe] naw]eżchnidroq ż belońu a*arloweoo ńa ca|ym jej



odcinku gmLnnym wraz z nowąna be(onowe] i ł}mianą kEwęzn ków
W qranicach pasa drogow€qovzdłuż tlrog pow alowe] tr 272] D w pueb]egu od u cy zoln er9kie] nr
44 do m7a panowaneieś Wykonan e un'a'lfoneqo poboczaz koslk betonow€j

fakresrea|izac] nw€slycjiobe]mu]€
d|ugośi uN!6rdzonyĆh pÓbÓdzy wżdłlz drcg powalowe]916m.

. sferokośó uhłardzonego pobocza

. d]uqosó .emontowanej lmodernizowane, drcg w odcinku gm nnym (nawłthniasMA.meganka

oryŚowo ńastykśowa) - l607m

. szerckośc chodn kóW zm enna 0 2 20
op sana droga Wymaga €montu (ńodemfaĆj) fe wfg|ędu na n elów

spękania fapadńięca i wyklusfen a PÓńadlo wykżuje aażne
zn'sz.zen a ]estdzęscowÓ wykonana f be|Jń! aŚfa lÓweoÓ Ó16z kostk' belonÓwe]

oane o z|ożonyń wn oŚku Uń esfdÓne zÓŚb]y w pub -ne dostępnyń wykaz e dańyĆh
o dokumentadh żawieżjąĆyĆh inlÓńaĆje Ó środowsku i] €9o ochrone prcwadzonym puez WórE
Gminy Podgó2yn zgodniezobowązującym p2epsam

Na podŚ|awe załącfonego dÓ wdrÓŚku nfÓmaĆ] o p3nÓwadyń puedśęwzięciu' dańe
Ókleś0ne w ań 4s ust 3 uslawy z PńwÓ oĆhlÓńy ślÓdÓwiŚka (DfUz
2003 r Nl 25 pÓf 150 f poźfm ) uŚ|alono' że w Óhw z|ozena wnjosk! pknÓwana nweŚtyĆra
na|eŻł6 do mdżaju pżedŚLęwf ęÓ Ó klórych ńÓw6 w ai. 51 ust ] pkl 2 3 uslał} PEwo mhrony
yodowska. klóra zgodnie z puepsami ań 46 usl 1 Vw uslawy ola rozpożądzen€m Rady

slopada 2004 roku w splawe okeślena rcdfa]ów pżedsięwf ęć mogących
znaczą@ oddzialylv.ć na środowsko oraz szczeoó|owych uwafunkow.ń fwąfanycll f
kwa lkÓwanień pżedsięwzięó do Śpolządfeń]a rap0ńU o Óddzia|y}Vań u na ślodowŚkÓ (Dz U Nl257.
poz 2573 z póż zń ) d a których obowiąfek spÓżalfeńia €pońU ńÓże byówyńaoany

o wŚzżęc u postępowania' żgÓdnie f ań 61 !9bW f dńa 1,4 eeM€ 1960 l
Kod€ks postępowania adm nislr.cynego (0zU Nl39. pof 1o7l: pózzm)wo]tGmny Podgóżyn

ńbmelow€j B uelynu d
w plowadzonym poslępowan u adm n slmcy]nyń jeŚt węĆer niż 20 slloń (osób jednoŚtek)

żawadofr]ene o wŚfdęciu poslępowańa fgÓdnie f ań 49 kpa zo9la]e podane do pub czne]
w'adomośc puezobwieyąene

W e]ązku z powyższym na podŚlawie a.l 5l uŚt 3 us|awy f dn a 27 kw etnia 2001 roku
Wórt Gm ny Podgózyn w}śą' ł o op n ę co do polĘ€b spou ądz€n'a

rapÓńU o oddzia|y}Vań u ńa śfudÓw
dÓ slarcgty Je|eńogóckego (pismo znakRc 762!/2912003/2009 z dna 03 marca 2009 r)

|nspektoratu sanlarnego v Jeenie) GóEe (psmo znak RG
7624127Ę0aa20a9 z d^a a3 mar€ 2oo9 r) oEz Regonanego Dylektom ochrcny Środowska
(psmo:iak RG 762412912003/2009 z dna 03 marca 2009 | I.

lo| san lalny wJe€ne] Goze pismem numerfNs.TP6]o-1].
]09zdna ]7 marca 2009 roku nle ŚNvedfil konieżnÓściŚpÓżądzen a lapÓńtr i]egÓzak€ŚU
PP s Ufn.ł iż p anowana inwestycja ne będz e Ślanow]ó zagrozenja d a zdrow]a udzi



. slaosta Jeeniogórek psmem znak oŚR V7633r17/os z

załączonej do wn osku nformac]i na |eńal p|anowanegÓ pżedsięMięca zakes robol po€gao

będf e na Emonc e obe]mującym w sÓwim zakr* e wykonan 9 nowe]naweuchn drcg u betonu
asfa|loweqo ia całym jej odcńku gmjnnym wraz z nową naweEchnią chodn kow z koslk

belonowe] L wym aną krawęzn kóW W zw ąfku z powyższym lea f6cja pżedńiÓlÓ@oÓ zadania

ńe ]est za iczona do pżedŚęWfięó w}śzĆzegó|n onyclr w rozpouądzenia Rady lv n sl.Ów z dnia
0s |ślÓpada 2004 ńkU w spraw€ okr €ś|ena rodzajow pŹedsęWięc mogących fnażąĆo

oddzal!Ąv.Ć na Środowsko oEz szczegÓłowy.l] uwafunkowań fwąf
pzedsęMięć do Spouądzen u Eponu o oddz a|Wan u na śrcdowiŚkÓ (Dz U N.257' pÓz 2573 z
pÓz zm ) gdzie zgodne z s 3 usl ] pkl 56legÓ rÓfpożądfenia Epońu mogąw}magać: 'drcgl
pubhĆzhe Ó haweżĆhh, utfua,nzanej, n,e Wn|eniane w s 2 usł 1 pkt 29i3 z wąeeneń Eh
renffiiL i predsięWĘć p|7egających na budawĘ pż.hLdow'

nzbrórte zjazdu z llbq puuicznei' pfejazdu drcgorego, pań paŚ|ojawa1o paŚa dżielącqgn
ść]eżkr lÓwe@wei' kans|rukc] oparcwei, pĘapuŚ|u,

uEąd.eń Wpasażqja technicznego d|Ó9. ] lfna| że rea ifaĆ]a p|adÓ@neqo pzedsięt ęc .
ne łyńaga poslępÓwania wŚprawe ocenyoddzałyrYania na śrcdowiskÓ w myś|ań 46 Us|awy

. Regonany Dyrekb ochrony Środowska. psmeń zńak RDoŚ 02WooŚ66]3 3/5a/o9/ama z
dn a 16 mare 2009. wydałopinię sug€ruiącą odsĘ' en e od obow ąu ku ŚpÓżądzenia rapÓ/lu Ó

ocenie oddzialvania puedmiolowego pEedŚięwfęca na ślÓdÓwŚko w zakrese ]ego
oddział}ĄVana na obszar NaluE 2000 odyż char.kter plac zwązanycl] z realzacią
puedśęMięcia nie pÓwńńÓ znacząco oddzałFv.ć na obŚzar NatUń 2000' ponieważ prac€
prowadzone będąwtelene fabudowańyń będąobejmowalyremontstnejącejdrcgi9mnne]na

dlugośc 1607m ne pżewdlje się zadnych ko z] z stnie]ącą Śuałą rc
rnwes l yĆ jańekw. fku ]e Ś iędopredsęwz ięcamoqącegoznaczc Óo

wysz- €gÓnonych w w rozpou ądfeniu
Po rozpal2en& wnoŚku' ]ak.óWneż b orąc pod Uwagę opinę Mw o.ganow a także inloma.ję o
p|anowanympżed9ętęcuW]jjlGmnyPÓdoóuyń Ufnal. że panowana nweslycla niekwallku]e
sę do pued9ięwfęĆ mogącyc|r znaeąco oddza]ywać ńa środowsko w myś pzep]sów

p'edsięM ęó ńogących znaeąco oddz ał}&aÓ na ślodow sko orł Śfżegółoł'c|r uwarunkowań
&iązanych z kwa I kowan em pżeds ęMęó do spÓuądzen a Eponu o oddz aływan u na śrcdow sko
(oz U N.257. poz 2573 f póżzm). Ęń Śamym niezajcza się do ptreds ęwf ęó ńogących zareże
|ub potenc]. nie znadąco oddz al nno znaaąco oddzial'^vac na
obszar Natura 2000 d a których zgodne f ań 46 uslawy f dńia 27 kwietn a 2001 L Prawo ochrony
śrcdowska (Dz U z 2oo3r Nr 25 poz150 z póŹ2ń)wymagane jesl uzyskane decyz]i o
ś.odow skowycl] uwalunkowaniach

oodalkowo poŚłku]ąc sę za|een'am M nisira Rozwoju Reqonahego i Geńe€ nej
oylekc] ochlony srodowsk w zakes e pÓŚtępoMnia w sprawe oreny oddf aływ.n a na śrcdowsko
d a plzedsięwzęć investycyjnych na (ulban deveopnenl prclects) da
polenc]a nycl] beneficjentów slodków UE ( a pzedmiotowa nweslyc]a ma byÓ fin.nŚowana fe
ślodków Unlnych) wńÓskÓwany lemont (ood€mzac]a) u|icy fojn erckej wed|Ug lul oĘanu oraz
zaŚ ęgn ęlyĆ|l Óp n posiada cech plfyp sanyĆll po]ęo J "[ban deve opment



poecls d|a klorych zgodn e z dyrekty"!ąRally nr35B37EWGzdnia

.Ceny skL|ków Ń'Ąlionrych p@z n|ek|óre pżelxsięwzięcia public

na |o f t Ine  (DżUżUEL175z5 ,71935zpÓż .n )naezy  pzep rowadz i ' j  p roced f ię  ŚĆ leen ingu

Proceduę laką pńwadf sę da inweslyĆj kt&e ]alzne Śp€lniają 3 pueslank maia charaklel

nfra$luktula ny ma]ą charakler m ejski oraz nogą potenc]a n e znacząoo oddzia|yrvać na

srodowskoRemont(ńÓdeńŹcja)J|icyfÓriieśkierńachalakternrasfuktuŹlny mejski

Nalomast borąc pÓd lwagę rcdza] Óńz ĆhańkIer p|ańÓWanych pl

takŹe lok. fację u]cy (która z|oka zo@na jest w gEn.ach speĆra ńegÓ obsfafu ochrony sied sk

NatJla 2000 oraz obszalu sp*]a nej ochrony Plaków Natura 2000 KariÓńÓŚze ) rednakże ze

wzgędu na ska|g pżedŚięwfęcia Óraf cha6k1er p€r &iąf.nycl] z jego rea zacją n€ pownio

znacfalo oddz a|&ać na obszar Nalura 2000

W pÓŚlępowaniu w ŚpEwie o@ny panowanego puedsętięcia na środoBisko wfętÓ pod uwagę

na$ępu]ące dowody mater a' inlomac]e

. dla telenu na klorym ma być z]oka zowane pEedsięMęc€ ne islnąe UĆhwa|0ńy ńjejŚcowy

p|an zaooŚpodarcwan|a pueslrz €nnego.

r p.zedsięwzęc€ zń6jdu]e s]ę w ŚąŚiedfh'ie pÓteńĆ]a negÓ speĆ]alneqo obszaru ochrcny

Śed|sk Nalu€ 2o0o "Karkono9€.Jak prÓ]eklowanego ob9a.U speĆ]6|ne] och.ony PIakćw

. panowany zakr €s prac ne zmien dolyohczasoweqo pzeznaczena ichażkleru użylkowana

telen! ine będzie stjdaEć islotnych zagrozeń d|a śrcdowska

. rea zac]a pżedsęWzięca n e będzie miała wpływu na ochronę cennycl] Wańośc puyrodneyclr.

zasobów nalura nyc]r i zabytków oraz n e będzie powÓdowa|a uĆiąz iwośc d a le €nów sąs edn cll

. do rea f6Ćj prcjekIu nie ma]ą rsloswan a WymÓgi w zakresie p

pzemysłow}c|r (w odnesenU dÓ pżedŚętęó ża|iÓŻnyĆh do zakładów shłalza]ącycl]

zaqroz€niewysĘpień]a pÓważńyĆh awaliD

. pŹy lea zacj inwestycj nie ma]E w zakreŚie ogmniczan a

taiŚońnicznego oddfa|ywana na yodowiŚko (W odniesienu do pzedsiętięć' d|a któIych

wyńaqane ]est pzeprcwadzen€ p

. rea zacja pżedsięMęca nie w}maoa stwiedfen a

ograniozonegÓ UżyrkÓwań a októlyńńowawart 135UŚt l PoŚ

Remonr (modemzac]a) u cy zorn€ckie] na n€ pÓwÓdu]e ryfyka
wyśĘp an a poważnych awalii Etap prac .emonlowych moze powodować Jc ąż| wości lypÓwe pży

prcwadzen u robót budÓwanyÓh (ha|aŚ p€ĆU]ąĆe00 spżętu efrs]a Śpa|n pŹcujących maszyn). w

l0boty prcwadfÓne będą w godu nach od 6 do 22 Rea f.c]a inwesvcjinie

powoduie łykoryslania zasÓbów ńa(Uż|nyĆh DÓdatkowo puedmiÓlÓwa dÓga nie]eŚi UŚytuowana

. obszarach ob]ęle ochroną w lym śr€ry ochronne u]ęćwód



! ÓbŚfarach na klorych standardy]akościśrodowŚka zÓŚtały pżekÓźÓne

W fwązku z powyfsfym reażcF puedmrÓ'ÓwegÓ pżedŚięwfęc]a ne będze

powodować neoatywnego oddzialyrvan a na środowsko oraz powodować negatywnegÓ Óddfia{ywan]a

powodowżć nadm emegÓ Óbc ązen a iŚtń e]ące] in|raŚlruklury lechnicznej

Na]w ęksfą uc ąż wośc będz e poBodował etap budowy inweslycji (Uc ąż wÓśó zakończy Śię wraz z

zakÓńczeniem p.ac budowanych) Uu!,tkowanie powÓdować lciąż wości d|a

W tlakc e loeącego sie poslepowania nE 'ożono zadnych uwag i wn osk''

ReaŚ!ńując poŚlępowanie w sp.aw e wydan a decyz]i o środow skov',ych

lwarunkowan ach zgody na €a faĆję pżedŚ ęwf ęĆ a pÓeqa]ąĆeoo ^a €ńoncie (ńodenizac]) u icy

zÓłń eńk e] ]esl bezpu edm olowe naeżalooteciakwsentercjid €ĆyzJi

Nnie]Śza decyz]a zoslan€ podaDa do pubicznq wodomoŚc' w pub|iÓfńe doŚ|ępnym

wykazie danych o dokumenlach zawieE!ących nformac]e o środowsk! ]egÓ ÓchlÓnie pfuwadfonym

pzef Wójla Gńiny Podgóżyn o.af na ston e nlernelow€jt,]Pędu Gminy Podgóuyn

obszalach specra nej Óchrony ze wzqędu na wyslępowanie gatunków rośLin zueza] |Ub ch

setl|isk puyrodniczych ob]ętych ochloną w tyń obszary Natura 2000 oraz pozośa|yDh lÓlń

oo.' a a'f o l.ąobbf'. f. ą./1 f

obsza€ch pzy|egajądych dÓ]ef Ól.

fgodn'e z ań 10 kpa ślronie zapewńÓiÓĆzynńy Udzałw pl0wadz0nym postępowan u.

a przed wydan iem decyzj fi oż| w Ón o w} powgLllię. Ś ę cÓ dÓ febńńyc h ń ater a|ow dowodow
od n n ejszer decyąi Śłozy gddti'"'I" oo \.'ąa"""g" x" 

"gi'' 
odwolawczego w

Jelenej 6Óże' za pośrednc!łem Wq{ ć*'oy PÓd,Ó-ń\* b,."ie ]4 dń od daly otlzymania
I

] faŻąd Dróg Powialoł}Ćh

wó{\urr.t

Mt-

1 PańsMow} Pow]atovq nspeklorsanbrnym
u| (asplowicua l7 5s-500 Jeena Góra

Wydz al ochrony Środow ska Ro n c!ła
u Podchorązych ]5' 53'503 J€|en a GóE

3 Reqiońa|ny Dyrektol ochony srodowiska
p PowstańĆówwa6zawy l 50.951 Wloclaw

) ń|ąćrr& b 6kwy.ż l pR 5j kd 4pą '


